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Assembleia de previsão orçamentária Vitória nas eleições
será realizada no dia 14, às 18 horas da Fundação Banrisul

Conforme dispõe o estatuto
da entidade, a diretoria do
Sindicato dos Bancários de Passo
Fundo
e
Região
convoca
bancárias e bancários associados

para a Assembléia Ordinária de
Previsão Orçamentária para o ano
de 2011 a ser realizada no dia 14
de dezembro de 2010, terça-feira,
às 18 horas.

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS - I

A chapa 5, com 53,6% dos votos, e a chapa 3, com 77,7%, ambas
ligadas ao movimento sindical, venceram as eleições para os Conselhos Deliberativo e Fiscal da Fundação Banrisul.

BANCO DO BRASIL - I

Eleição para a nova diretoria acontece Sobre a destinação
na próxima semana, dias 15 e 16
do superávit da Previ

Na próxima semana, dias 15 e
16 de dezembro, acontece a eleição
para a nova diretoria que comandará o
Sindicato dos Bancários e Região de
2011 a 2013. Ao todo, serão utilizadas
seis urnas para a coleta dos votos. Cinco delas, itinerantes, circularão pelos
locais de trabalho nas agências bancárias de Passo Fundo e das cidades da

extensão de base do Sindicato. A sexta urna ficará na sede da entidade, à
disposição dos bancários aposentados
que têm direito a voto e demais bancários que nela quiserem votar. Nos três
dias que ainda faltam para a eleição,
os candidatos estarão distribuindo material e discutindo com a categoria as
propostas feitas pela chapa inscrita.

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS - II

Eleição dá inicio a um processo de
renovação do quadro de diretores

Dos 31 integrantes da Chapa
Unidade na Luta, única inscrita para a
eleição da próxima semana, 10 estarão ocupando um cargo na diretoria do
SEEB-PF pela primeira vez. A renovação paulatina do quadro de diretores,
necessária, visa a formação de novos
militantes que venham a substituir os

atuais no futuro. Assim, a intenção é
que a eleição deste ano dê início a um
processo de renovação continuada do
quadro dirigente do Sindicato. O objetivo é mesclar a experiência dos dirigentes mais antigos com o ânimo para
a luta dos que se dispõem a também
militarem no movimento sindical.

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS - III

Participação das mulheres na diretoria
do Sindicato está sendo ampliada

Estatuto do SEEB-PF exige a participação mínima, de qualquer dos
gêneros, equivalente a um terço do total de integrantes da diretoria
Nove mulheres ocupam cargos diretoria da entidade. Essa ampliação
na diretoria atual do SEEB-PF. Enquan- da ala feminina é importante para, por
to isso, o estatuto da entidade dispõe exemplo, a consecução da proposta
que deve ser garantida a participação apresentada para a Secretaria de Comínima de um terço para qualquer dos ordenação Geral. Tal proposta prevê a
gêneros. Assim, a chapa Unidade na manutenção de uma política permanenLuta está ampliando a participação fe- te de luta pela igualdade de direitos da
minina e apresentando os nomes de 11 mulher trabalhadora, com participação
bancárias para comporem a próxima efetiva nos seus fóruns.

Sindicatos orientam a aprovação na
consulta que começou ontem
Começou ontem, e vai até o dia
15 de dezembro, a consulta junto aos
associados do Plano 1 da Previ sobre
o acordo para a destinação do superávit do fundo. O movimento sindical
orienta a aprovação do acordo. Negociações com a Previc (Superintendência Nacional de Previdência Complementar) e com o Ministério da Fazenda das quais participaram, além dos
sindicatos, a Anabb, entidades dos
aposentados e os diretores eleitos da
Previ resultaram nesse acordo.
BANCO DO BRASIL - II

Alguns motivos para
aprovar o acordo

Para o movimento sindical, apesar das reivindicações não atendidas,
como o fim do voto de minerva, houve avanços significativos no acordo.
Um exemplo: desta vez, o acordo
destina parte do superávit também
para os funcionários da ativa. Além
disso, conforme salientou Ronaldo
Zeni, diretor do SEEB-Porto Alegre
que participou das negociações, em
não havendo acordo, caberia unicamente à Previc estabelecer os termos
para a destinação do superávit.
PIADINHA
O Joãozinho pergunta:
— Pai, você faz os meus exercícios
de matemática?
— Não, meu filho. Isso não se faz.

